
FOMFOM  expres  expres  77

Met praktische oplossingen het 
onderzoek naar de grote vragen 
binnen de natuurkunde vooruit 
helpen. En ‘als een heel klein 
onderdeeltje’ meedoen aan enorme 
internationale projecten. Dat is wat 
ing. Krista de Roo zo mooi vindt aan 
haar werk als technisch onderzoeker 
bij FOM-instituut Nikhef. 

De Roo studeerde Technische Natuurkunde aan 

de Technische Hogeschool Rijswijk. Direct na 

haar afstuderen ging ze aan de slag bij het 

Nikhef. Dat was een heel bewuste keuze. 

“Tijdens mijn studie kreeg ik een rondleiding op 

het instituut. Ik was meteen razend enthousiast. 

Ik heb er stage gelopen en ben daarna blijven 

hangen.” Ze werkt er bij de afdeling Mechani-

sche Technologie. “Maar daar ben ik wel een 

beetje een vreemde eend in de bijt hoor”, 

lacht De Roo.”‘Ik ben een technisch onderzoe-

ker, op een afdeling waar met name mechanici 

en technici rondlopen.” 

De natuurkundig ingenieur werkt aan de 

Cryolink, een onderdeel van de Italiaanse detec-

tor Virgo. Deze is bedoeld om zwaartekrachts-

golven te meten, minuscule rimpelingen van de 

ruimtetijd. In twee armen van drie kilometer 

lang wordt laserlicht heen en weer gekaatst op 

spiegels. Een passerende zwaartekrachtsgolf 

verandert de afmetingen van de armen een heel 

klein beetje en maar heel eventjes. Dit effect 

kan gemeten worden met behulp van de 

lichtgolven en spiegels. 

Waterdamp vastvriezen

In klare taal legt De Roo uit wat de bedoeling is 

van het onderdeel waar zij aan werkt: “De 

armen van Virgo staan onder vacuüm. 

Het vacuümniveau is echter nog niet voldoende. 

Het probleem is dat er waterdamp vanuit de 

spiegeltorens de armen in komt. Op het Nikhef 

heeft men bedacht dat je dit probleem kunt 

oplossen door zogeheten Cryolinks te plaatsen 

tussen de spiegeltorens en de armen van de 

interferometer. De Cryolinks zijn eigenlijk koude 

wanden waarop de waterdamp vastvriest.” 

De Cryolink is bedacht en ontworpen op Nikhef. 

Een externe fabrikant heeft een eerste 

prototype gebouwd. De Roo kijkt nu of deze 

voldoet aan alle eisen. “Samen met mijn 

collega’s heb ik bedacht welke testen we 

moeten uitvoeren en hoe we dat gaan doen. 

We laten water in, kijken hoe dat vastvriest, en 

meten de concentratie waterdamp voor en na 

het invriezen. Maar daarnaast nemen we ook 

massaspectra om de kwaliteit van het vacuüm 

te bekijken. Zo weten we of er bijvoorbeeld 

geen lekken in het systeem zitten.” 

Daarnaast wordt er ook gemeten of de Cryolink 

geen trillingen veroorzaakt. VIRGO meet 

zwaartekrachtsgolven. Als er een zwaarte-

krachtgolf voorbijkomt, wordt periodiek de ene 

arm van de interferometer langer en de andere 

korter. Die lengteverandering is zo klein – een 

verschuiving van een atoomdikte op een lengte 

van tienduizend keer de afstand tussen de 

aarde en de zon – dat hij heel moeilijk te meten 

is. De kleinste trilling in de opstelling kan 

daardoor al desastreus zijn.

Klein onderdeel van groot geheel

De Roo werkt inmiddels vier jaar bij Nikhef. 

Nu aan een opstelling voor zwaartekrachts-

golven, daarvoor aan detectorkoeling van de 

VErtex LOcator (VELO) in de Large Hadron 

Collider. Die afwisseling maakt het boeiend, 

zegt ze. “Nikhef is een leerzame omgeving. 

Je werkt in wisselende teams aan grote 

internationale projecten, die zowel technisch als 

wetenschappelijk enorm uitdagend zijn. Het is 

heel bijzonder om daar aan mee te werken, al is 

dat maar aan een heel klein onderdeel van het 

grote geheel.” De internationale contacten vindt 

ze een pré. “In mijn vorige project ben ik een 

aantal keer voor onderhoudswerkzaamheden 

naar CERN geweest. Dat is natuurlijk prachtig. 

Uiteindelijk moeten de Cryolinks rond 2014 

geïnstalleerd worden bij Virgo in Pisa. “Daar 

zou ik wel graag bij willen zijn”, droomt De Roo. 

“Dan komt echt alles samen.” (SK)  W
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Krista de Roo, technisch onderzoeker bij Nikhef

Koelsystemen testen voor 
grootschalige opstellingen

Krista de Roo werkt bij de afdeling Mechanische Technologie 
van het Nikhef onder andere aan de Cryolink. Op de bovenste foto is ze 
sensoren aan het installeren om functietesten mee uit te voeren.
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